
  
 

 

 

Protokoll från styrelsemöte 2013-03-03 kl 14:00 klubbhuset. 
 

Närvarande: Håkan H, Marja-Lena K, Tommy N, Lars N, Lars Erik R, Arne L, Göran L (adj ) 

Ej närvarande: Kjell Törnqvist, Leif Zakrisson, Sören Johansson 

 

 

1. Mötet öppnades 

 

2. Val av sekreterare för mötet 

Arne L valdes till sekreterare 

 

3. Val av justeringsman som jämte ordförande justerar dagens protokoll 

Marja-Lena valdes till justeringsman 

 

4. Genomgång av föregående protokoll. Allt finns med. 

Kommentar: telefonnummer till kontaktförälder saknas 

 

5. Bokslut 2012 

Nytt bokslut bifogas protokollet. Årets resultat korrigerat. 

 

6. Info från mötet med Kalix Kommun 

Kommunen positiv till en bättre samverkan. Konkreta förslag diskuterades. 

Anteckningar från mötet bifogas protokollet 

 

7. Inför årsmötet: 

        

- Tilläggsavtalet  Klart.  Bifogas protokollet 

- Förvaltningsber 2012 Klart.  Resultat korr. Bifogas protokollet 

- Budget plan 2013  Klart.  Bifogas protokollet 

- Överskott från 2012 går delvis till utv av hemsidan (23000 kr samt 5000 kr reserv)                                           

- Hemsidan  

Håkan redovisade det avtalsförslag som tagits fram mellan Mirror, Kalix Golfklubb och 

Kalix Golf AB (förslaget bifogas till protokollet) 

Arne visade upp senaste layoutförslaget på hemsidan (bifogas till protokollet, även 

upphandlingsunderlaget bifogas) 

- Stadgar  Klart. Bifogas protokollet 

- Verksamhetsplan 2013 Klart. Bifogas protokollet 

- Hcp revision utförd Håkan har skickat ut resultatet till berörda och allt är 

åtgärdat 

 

8. GIT utbildning:  

- administrativ, Håkan och Marja-Lena klara för utbildning. Fler behövs. (20 april) 



- tävling avrostning, filmer finns på GIT. Hopdragning i maj med egna Laptops. 

Klubbhuset kan vara aktuellt om nätet öppnas upp. 

 

9. Övriga frågor. 

 

- Introduktionskortet lottades ut. Tommy N blev vinnare. 

- Håkan informerade om att Kalix Golfklubb ska in och synas på guiden ”Fritid och 

kultur”  

- Göran L informerade om Golf Digest artikel om banklassningar i landet. Linnebanan 

4:a i distriktet ( mer detaljer under punkt 6, anteckningar) 

- Göran L informerade om att det finns planer på att utveckla korthålsbanan så att den blir 

attraktivare och utnyttjas mer  

- Göran L informerade om det finns planer på att öppna möjligheter att spela en 12-

hålsslinga med avslut på hål 10-11-18. Regler för spel och resultatberäkning tas fram av 

Göran och Adam. 

- Håkan har kontaktat ordföranden i Piteå GK, Luleå GK och Boden GK för att Kalix GK 

skulle få delta i samverkan om gemensam reducerad greenfee mellan klubbarna. Endast 

Boden visade intresse. 

- Arne L ville att uppkopplingen av vår TV mot GIT borde lösas för att kunna visa vilka 

som går ut och spelar och även tävlingsresultat. Göran L ska undersöka möjligheten och 

kostnaden. 

- Arne L uppmärksammade artikeln i Svens Golf som handlade om hur vi kan behålla 

ungdomar som gått gröna kortkursen. Recept: håll i ungdomarna i 3 år med faddrar och 

grupper som håller ihop. 

- Arne L ville att de som är ansvariga för olika grupper och dess aktiviteter i klubben ska 

ta fram konkreta arbetsplaner för säsongen. Planer som innehåller tider och resurser. Hela 

styrelsen hjälps åt. 

 

10.  Mötet avslutades 

Nästa möte den 21 april kl 14.00 i klubbhuset 

 

 

 

 

Sekreterare för mötet 

 

 

Arne Larsson 

 

 

 

Justeras av 

 

 

 

Håkan Hedlund  Marja-Leena Komulainen 

 

 

 

 


